
BIBLIOGRAFICKÁ CITACE                                                      str.     1          8.4.2016

Ždichynec, Bohumil,

Signatura: N/159.9Ždichynec

Známe sami sebe? :...změníme-li sebe, změníme i dobu - nebojme se přemýšlet, jen tak budeme
svobodnější : (analýza vnitřního světa současného člověka) /Bohumil Ždichynec

MDT:159.9
Ždichynec, Bohumil,Známe sami sebe? :...změníme-li sebe, změníme i dobu - nebojme se přemýšlet, jen tak budeme svobodnější : (analýza vnitřního světa současného člověka) /Bohumil Ždichynec. 357 stran ; 21 cmObálkový podnázev: člověk v zajetí moderní civilizace.
ISBN: 978-80-271-0005-7

Vocelka, Karl,

Signatura: N/929.5Vocelka

Vše o Habsburcích /Karl Vocelka ; z německého originálu 99 Fragen zu den Habsburgern ... přeložil
Jiří Vodvárko

MDT:929.5
Vocelka, Karl,Vše o Habsburcích /Karl Vocelka ; z německého originálu 99 Fragen zu den Habsburgern ... přeložil Jiří Vodvárko. 174 stran ; 21 cmVe kterých zemích světa Habsburkové vládli? ? Kdo založil první rakouskou univerzitu? Je pravda, že se na Vídeňském kongresu jen tancovalo? ? Které ženy z habsburského rodu sehrály významnou politickou roli? ? Jak je to s mýtem o císaři Františku Josefovi I. a jeho choti Alžbětě zvané Sisi?.
ISBN: 978-80-249-2941-5

Vašek, František,

Signatura: N/343Vašek

Místa zkropená krví :Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940-1945
/František Vašek, Vladimír Černý, Jan Břečka

MDT:343
Vašek, František,Místa zkropená krví :Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940-1945 /František Vašek, Vladimír Černý, Jan Břečka. Vydání první616 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cmChronologický přehled.
ISBN: 978-80-86736-41-9

Ulčin, Peter

Signatura: N/658.8Ulčin

Jak prodávat, aby od vás kupovali :průvodce úspěšného obchodníka /Peter Ulčin ; překlad ze
slovenštiny Petr Somogyi

MDT:658.8
Ulčin, PeterJak prodávat, aby od vás kupovali :průvodce úspěšného obchodníka /Peter Ulčin ; překlad ze slovenštiny Petr Somogyi. První vydání174 stran ; 21 cm
ISBN: 978-80-247-5727-8

Troisi, Simone

Signatura: N/2/Troisi

Smrt nemá poslední slovo /Simone Troisi, Cristiana Pacciniová ; z italského originálu Siamo nati e
non moriremo ami piu - storia di Chiara Corbella Petrillo ... přeložila Vanda Bodová

MDT:2
Troisi, SimoneSmrt nemá poslední slovo /Simone Troisi, Cristiana Pacciniová ; z italského originálu Siamo nati e non moriremo ami piu - storia di Chiara Corbella Petrillo ... přeložila Vanda Bodová. 126 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh : portréty ; 19 cm
ISBN: 978-80-7195-838-3

Taylor, Genevieve
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Signatura: N/641.5Taylorová

Luštěniny:100 neodolatelných receptů pro milovníky fazolí, čočky a cizrny /Genevieve Taylorová ; z
anglického originálu Bean cuisine přeložila Markéta Schubertová

MDT:641.5
Taylor, GenevieveLuštěniny:100 neodolatelných receptů pro milovníky fazolí, čočky a cizrny /Genevieve Taylorová ; z anglického originálu Bean cuisine přeložila Markéta Schubertová. Vydání první143 stran : ilustrace ; 24 cmObsahuje rejstřík.
ISBN: 978-80-249-2787-9

Suchá, Jitka,

Signatura: N/159.95

Zábavné kvízy pro každý věk /Jitka Suchá

MDT:159.95
Suchá, Jitka,Zábavné kvízy pro každý věk /Jitka Suchá. Vydání první187 stran : ilustrace ; 21 cm
ISBN: 978-80-262-0809-9

Signatura: N/159.95Suchá

Skupinové hry pro cvičení paměti v každém věku /Jitka Suchá

MDT:159.95
Suchá, Jitka,Skupinové hry pro cvičení paměti v každém věku /Jitka Suchá. Vyd. 1.127 s. : il. ; 21 cm
ISBN: 978-80-262-0059-8

Signatura: N/159.95/Suchá

Hry a činnosti pro aktivní seniory /Jitka Suchá, Iva Jindrová, Běla Hátlová

MDT:159.95
Suchá, Jitka,Hry a činnosti pro aktivní seniory /Jitka Suchá, Iva Jindrová, Běla Hátlová. Vyd. 1.173 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm
ISBN: 978-80-262-0335-3

Stannard, Russell,

Signatura: N/14Stannard

Věda a víra /Russell Stannard ; z anglického originálu Science & belief - the big issues ... přeložil
Jan Kadlec

MDT:14
Stannard, Russell,Věda a víra /Russell Stannard ; z anglického originálu Science & belief - the big issues ... přeložil Jan Kadlec. Vydání první159 stran ; 21 cmPodnázev v tiráži: velká témata.
ISBN: 978-80-242-5038-0

Soros, Tivadar,

Signatura: N/941/949Soros

Maškaráda kolem smrti :neuvěřitelný příběh o tom, jak autor vyzrál nad gestapem /Tivadar Soros ;
[z esperantského originálu ... přeložila Jindřiška Drahotová]

MDT:941/949
Soros, Tivadar,Maškaráda kolem smrti :neuvěřitelný příběh o tom, jak autor vyzrál nad gestapem /Tivadar Soros ; [z esperantského originálu ... přeložila Jindřiška Drahotová]. Vyd. 1.242 s. : portréty ; 22 cm
ISBN: 978-80-87169-46-9

Ryantová, Marie,
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Signatura: N/929Ryantová

Českoslovenští prezidenti /Marie Ryantová a kol.

MDT:929
Ryantová, Marie,Českoslovenští prezidenti /Marie Ryantová a kol. Vydání první339 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
ISBN: 978-80-7432-500-7

Rejžek, Jan,

Signatura: N/78Rejžek

Jak tohle vůbec můžete otisknout! :hudební publicistika 1974-1993 /Jan Rejžek

MDT:78
Rejžek, Jan,Jak tohle vůbec můžete otisknout! :hudební publicistika 1974-1993 /Jan Rejžek. První souborné vydání887 stran : portréty, faksimile ; 24 cm
ISBN: 978-80-7492-184-1

Rapley, Gill

Signatura: N/613.2/.3Rapleyová

Vím, co mi chutná :dítětem vedené odstavení /Gill Rapleyová, Tracey Murkettová ; přeložila Kateřina
Bodnárová

MDT:613.2/.3
Rapley, GillVím, co mi chutná :dítětem vedené odstavení /Gill Rapleyová, Tracey Murkettová ; přeložila Kateřina Bodnárová. Vydání první189 stran ; 20 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-257-1508-6

Patřičný, Martin,

Signatura: N/82/Patřičný

Čítanka :(kniha o čtení a knihách) /Martin Patřičný

MDT:82
Patřičný, Martin,Čítanka :(kniha o čtení a knihách) /Martin Patřičný. Vyd. 1.294 s. : il., faksim. ; 21 cmČást. přeloženo z různých jazyků.
ISBN: 978-80-87835-35-7

Padevět, Jiří,

Signatura: N/908(437.3)Padevět

Cesty s Karlem Hynkem Máchou :průvodce /Jiří Padevět

MDT:908(437.3)
Padevět, Jiří,Cesty s Karlem Hynkem Máchou :průvodce /Jiří Padevět. Vyd. 1.367 s. : barev. il. ; 21 cm
ISBN: 978-80-200-1849-6 :

Novák, Jan A.,

Signatura: N/001.9Novák

Záhady Bible :zázraky, nevysvětlitelné jevy, tajné církevní archivy /Jan A. Novák

MDT:001.9
Novák, Jan A.,Záhady Bible :zázraky, nevysvětlitelné jevy, tajné církevní archivy /Jan A. Novák. Vyd. 1.320 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), faksim. ; 21 cm
ISBN: 978-80-7466-093-1
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Nacher, Patrik,

Signatura: N/336Nacher

Konec finančních negramotů v Čechách, aneb, Staré pravdy nerezaví :příslovími, přirovnáními,
pořekadly, rčeními, lidovými moudry a citáty k větší finanční gramotnosti a sebevědomí aneb co
nám teta Kateřina neřekla /Patrik Nacher

MDT:336
Nacher, Patrik,Konec finančních negramotů v Čechách, aneb, Staré pravdy nerezaví :příslovími, přirovnáními, pořekadly, rčeními, lidovými moudry a citáty k větší finanční gramotnosti a sebevědomí aneb co nám teta Kateřina neřekla /Patrik Nacher. Vydání první263 stran : ilustrace, portréty, formuláře ; 21 cmObsahuje rejstřík.
ISBN: 978-80-7428-268-3 :

Nagorski, Andrew,

Signatura: N/941/949Nagorski

Hitlerland /Andrew Nagorski ; [z anglického originálu ... přeložil Michal Ulvr]

MDT:941/949
Nagorski, Andrew,Hitlerland /Andrew Nagorski ; [z anglického originálu ... přeložil Michal Ulvr]. Vyd. 1.311 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm
ISBN: 978-80-242-4064-0

Montignac, Michel,

Signatura: N/616.053.2Montignac

Tajemství štíhlých a šťastných dětí :takto chráním své děti před nadváhou /Michel Montignac ;
[autorizovaný překlad z němčiny Olga Dobríková]

MDT:616.053.2
Montignac, Michel,Tajemství štíhlých a šťastných dětí :takto chráním své děti před nadváhou /Michel Montignac ; [autorizovaný překlad z němčiny Olga Dobríková]. 320 s. : il. ; 24 cm
ISBN: 80-239-6196-9

Mareš, Jaroslav

Signatura: N/001.9Mareš

Stezkami záhadných zvířat :zoologické detektivky /Jaroslav Mareš ; ilustroval Jirka Houska

MDT:001.9
Mareš, JaroslavStezkami záhadných zvířat :zoologické detektivky /Jaroslav Mareš ; ilustroval Jirka Houska. Vydání první268 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty ; 25 cm
ISBN: 978-80-267-0486-7

Marek, Jiří,

Signatura: N/615.8Marek

Akupresura a přírodní prostředky v první pomoci některých náhlých stavů a onemocnění /Jiří Marek
a kol.

MDT:615.8
Marek, Jiří,Akupresura a přírodní prostředky v první pomoci některých náhlých stavů a onemocnění /Jiří Marek a kol. Vydání první180 stran : ilustrace ; 23 cmPod názvem: Monada.
ISBN: 978-80-7387-958-7

Machová, Jitka,
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Signatura: N/613Machová

Výchova ke zdraví /Jitka Machová, Dagmar Kubátová a kolektiv

MDT:613
Machová, Jitka,Výchova ke zdraví /Jitka Machová, Dagmar Kubátová a kolektiv. 2., aktualizované vydání312 stran : ilustrace ; 24 cmZdraví člověka je v současném pojetí chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život i pro dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova ke zdraví jednou z priorit základního vzdělávání a promítá se do celého života školy. ? Kniha kolektivu renomovaných českých autorů zprostředkovává obsahovou stránku výchovy ke zdraví s důrazem na prevenci a přináší aktuální informace týkající se zdraví a zdravého životního stylu. Velký důraz se klade na odpovědnost každého člověka za své zdraví. ? Kniha je určena jak vyučujícím daného předmětu, tak studentům pedagogických fakult. Pomůže jim vést žáky v několika základních směrech.
ISBN: 978-80-247-5351-5

Lubin, Clémentine

Signatura: N/746Lubin

Učíme se... :jak šít šaty a sukně /Clémentine Lubin ; fotografie: Fabrice Besse ; styl: Sonia Roy

MDT:746
Lubin, ClémentineUčíme se... :jak šít šaty a sukně /Clémentine Lubin ; fotografie: Fabrice Besse ; styl: Sonia Roy. První české vydání95 stran : barevné ilustrace ; 23 cm +Z francouzštiny přeložila Sára Vybíralová.
ISBN: 978-80-256-1693-2

Lauerová, Sylva

Signatura: N/613./88Lauerová

Sexy strategie :pro ženy se smyslem pro humor /Sylva Lauerová

MDT:613.88
Lauerová, SylvaSexy strategie :pro ženy se smyslem pro humor /Sylva Lauerová. První vydání260 stran : ilustrace ; 22 cmObálkový podnázev: staňte se lékem i drogou!.
ISBN: 978-80-204-3878-2

Lang, Hans-Joachim,

Signatura: N/940.53Lang

Jména čísel :jak se podařilo identifikovat 86 obětí jednoho nacistického zločinu /Hans-Joachim
Lang ; z německého originálu Die Namen der Nummern. Wie es gelang, die 86 Opfer eines
NS-Verbrechens zu identifizieren ... přeložila Zlata Kufnerová

MDT:940.53
Lang, Hans-Joachim,Jména čísel :jak se podařilo identifikovat 86 obětí jednoho nacistického zločinu /Hans-Joachim Lang ; z německého originálu Die Namen der Nummern. Wie es gelang, die 86 Opfer eines NS-Verbrechens zu identifizieren ... přeložila Zlata Kufnerová. Vydání první314 stran : ilustrace, portréty ; 21 cmPoznámky.
ISBN: 978-80-249-2953-8 :

Krahula, Beckah

Signatura: N/74Krahula

Zentangle :relaxační obrázky : kreativní kresba - inspirace i zábava /Beckah Krahula ; přeložila
Kateřina Lipenská

MDT:74
Krahula, BeckahZentangle :relaxační obrázky : kreativní kresba - inspirace i zábava /Beckah Krahula ; přeložila Kateřina Lipenská. Vyd. 1.127 s. : il. (některé barev.) ; 23 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7359-396-4

Konvalinová, Kateřina,

Signatura: N/372Konvalinková

Šimonovy pracovní listy :[předlohy pro kopírování].Kateřina Konvalinová ; ilustrace Edita Plicková

MDT:372
Konvalinová, Kateřina,Šimonovy pracovní listy :[předlohy pro kopírování].Kateřina Konvalinová ; ilustrace Edita Plicková. Vyd. 1.[64] s. : il. ; 30 cm
ISBN: 978-80-262-0382-7
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Signatura: N/372Konvalinková

Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima /Kateřina Konvalinová ; ilustrace Edita Plicková

MDT:372
Konvalinová, Kateřina,Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima /Kateřina Konvalinová ; ilustrace Edita Plicková. Vyd. 1.159 s. : il. ; 23 cmHřbetní název: Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je pořád prima.
ISBN: 978-80-262-0620-0

Knopp, Guido

Signatura: N/941/949Knopp

Uchopení moci /Guido Knopp ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Lexa]

MDT:941/949
Knopp, GuidoUchopení moci /Guido Knopp ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Lexa]. Vyd. 1.267 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
ISBN: 978-80-249-1338-4

Kiyosaki, Robert T.

Signatura: N/336Kiyosaki

I vy máte druhou šanci :jde o vaše peníze, váš život a váš svět /Robert T. Kiyosaki ; překlad Petr
Sumcov

MDT:336
Kiyosaki, Robert T.I vy máte druhou šanci :jde o vaše peníze, váš život a váš svět /Robert T. Kiyosaki ; překlad Petr Sumcov. 362 stran : ilustrace, portréty ; 22 cmPřeloženo z angličtiny?.
ISBN: 978-80-7349-463-6

Kerhart, Lukáš

Signatura: N/910.4Kerhart

Cestování :nejlepší životní investice : první opravdový kariérní rádce pro mladého člověka /Lukáš
Kerhart

MDT:910.4
Kerhart, LukášCestování :nejlepší životní investice : první opravdový kariérní rádce pro mladého člověka /Lukáš Kerhart. První vydání155 stran, 21 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 21 cm
ISBN: 978-80-271-0060-6 :

Kast-Zahn, Annette,

Signatura: N/37Kast-Zahn

Každé dítě může dobře spát :[rady pro rodiče dětí od narození do 8 let] /Annette Kast-Zahn, Hartmut
Morgenroth ; [překlad Hana Foltýnová]

MDT:37
Kast-Zahn, Annette,Každé dítě může dobře spát :[rady pro rodiče dětí od narození do 8 let] /Annette Kast-Zahn, Hartmut Morgenroth ; [překlad Hana Foltýnová]. Vyd. 2.160 s. : il., portréty ; 23 cmPřeloženo z němčiny.
ISBN: 978-80-251-3770-3

Karlíček, Miroslav,

Signatura: N/658.8Karlíček

Marketingová komunikace :jak komunikovat na našem trhu /Miroslav Karlíček a kolektiv

MDT:658.8
Karlíček, Miroslav,Marketingová komunikace :jak komunikovat na našem trhu /Miroslav Karlíček a kolektiv. 2., aktualizované a doplněné vydání221 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 24 cm
ISBN: 978-80-247-5769-8
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Jurman, Oldřich,

Signatura: N/355/359Jurman

Legionářská odysea :z Čech až do Vladivostoku /Olin Jurman

MDT:355/359
Jurman, Oldřich,Legionářská odysea :z Čech až do Vladivostoku /Olin Jurman. 3. doplněné a přepracované vydání174 stran : ilustrace, portréty ; 22 cmKniha vychází z deníku českého legionáře Františka Prudila. Je to zpověď obyčejného venkovského chasníka, který poprvé opustil nejbližší okolí, když byl odveden do rakousko-uherské armády. Prošel haličskou frontou, zajetím a prací v dolech, anabází s boji proti bolševikům až do Irkutska. Patřil k velké skupině legionářů, kteří odmítli dále bojovat s Gajdou a Kolčakem, byli internováni a v pevnosti ve Vladivostoku čekali půl roku na odvoz domů. Kniha je doplněna velkým množstvím jinde nepublikovaných fotografií včetně tehdy zbudovaných pomníků legionářů na Sibiři. První dvě vydání jsou naprosto rozebraná, třetí je aktualizováno reportáží autora, který projel celou cestu anabáze legionářů až po Vladivostok a hledal stopy podle původního deníku..
ISBN: 978-80-7243-839-6 :

Jungwirthová, Iva,

Signatura: N/376Jungwirthová

Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ /Iva Jungwirthová

MDT:376
Jungwirthová, Iva,Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ /Iva Jungwirthová. Vydání první191 stran : ilustrace, 1 mapa ; 21 cm
ISBN: 978-80-262-0944-7

Jordan, Hanuš,

Signatura: N/929Joo,J.

Zpověď principála /Hanuš Jordan

MDT:929 Joo, J.
Jordan, Hanuš,Zpověď principála /Hanuš Jordan. První vydání112 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 26 cmNázev na rubu titulní strany: Jaromír Joo. Zpověď principála.
ISBN: 978-80-903920-6-9

Ježková, Alena

Signatura: N/23/28/Ježková

Tichá srdce :kláštery a jejich lidé /Alena Ježková ; [fotografie Jiří Chalupa]

MDT:23/28
Ježková, AlenaTichá srdce :kláštery a jejich lidé /Alena Ježková ; [fotografie Jiří Chalupa]. Vyd. 1.445 s. : il., portréty ; 25 cmTerminologický slovník.
ISBN: 978-80-7252-436-5

Signatura: N/23/28/Ježková

Tichá srdce :příběhy míst a lidí /Alena Ježková, Jiří Chalupa

MDT:23/28
Ježková, AlenaTichá srdce :příběhy míst a lidí /Alena Ježková, Jiří Chalupa. Praha :Alena Ježková - Tichá srdce : Olympia,2015383 stran : ilustrace, portréty ; 25 cmTerminologický slovník.
ISBN: 978-80-905851-1-9

Jarolímková, Stanislava,

Signatura: N/930.9Jarolímková

Zajímavosti ze světových dějin.Stanislava Jarolímková ; ilustroval Štěpán Zavadil

MDT:930.9
Jarolímková, Stanislava,Zajímavosti ze světových dějin.Stanislava Jarolímková ; ilustroval Štěpán Zavadil. Vydání první259 stran : ilustrace, mapy ; 21 cmZajímavosti ze života v minulých staletích, které (možná) jinde nenajdete Kniha navazuje na velice úspěšný první díl Zajímavosti ze světových dějin 1 a volně také na dvoudílné vyprávění Co možná nevíte o životě našich předků a Co ještě nevíte o životě našich předků a také na Co v učebnicích nebývá, které přinášely řadu zajímavostí ze života českých panovníků a jejich poddaných. Nyní přichází autorka se spoustou zajímavých informací o životě lidí na všech kontinentech v novověku. Víte, čeho se báli afričtí černoši převážení do Ameriky? Jakou pochoutku dopřával svým kočkám kardinál Richelieu? Který panovník si přál, aby lokomotivy měly hrací stroj? Co dělal poslední čínský císař, když se mu nechtělo jít do školy? Proč se Albert Einstein nestal vojákem?.
ISBN: 978-80-267-0561-1

Fraňková, Slávka,
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Signatura: N/616.053.2Fraňková

Dítě s nadváhou a jeho problémy /Slávka Fraňková, Jana Pařízková, Eva Malichová a kol.

MDT:616.053.2
Fraňková, Slávka,Dítě s nadváhou a jeho problémy /Slávka Fraňková, Jana Pařízková, Eva Malichová a kol. 254 stran : ilustrace ; 20 cm
ISBN: 978-80-262-0797-9

Drobný, Milan,

Signatura: N/929 Drobný, M.

Když se ucho utrhne... /Milan Drobný

MDT:929
Drobný, Milan,Když se ucho utrhne... /Milan Drobný. Vydání první142 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 19 cm
ISBN: 978-80-7243-837-2

Drbohlavová, Lucie,

Signatura: N/908.5/Drbohlavová

Hedvábnou stezkou :mozaika barev, vůní a osudů /Lucie Drbohlavová

MDT:908.5
Drbohlavová, Lucie,Hedvábnou stezkou :mozaika barev, vůní a osudů /Lucie Drbohlavová. Vydání první383 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cmTerminologický slovník.
ISBN: 978-80-7462-928-0

Di Duca, Marc,

Signatura: N/908.4P/Portugalsko

Madeira :do kapsy : zajímavosti, tipy na výlet, vše po ruce /Marc Di Duca ; překlad a odborná
spolupráce: Jan Styblík

MDT:908.4 P Portugalsko
Di Duca, Marc,Madeira :do kapsy : zajímavosti, tipy na výlet, vše po ruce /Marc Di Duca ; překlad a odborná spolupráce: Jan Styblík. První české vydání152 stran : barevné ilustrace, mapy, plány ; 16 cm +Přeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-256-1755-7 :

Dakov, Sergej K.,

Signatura: N/327Dakov

Odpusť, Natašo! /Sergej K. Dakov

MDT:327
Dakov, Sergej K.,Odpusť, Natašo! /Sergej K. Dakov. V KNA druhé, upravené vydání173 stran ; 19 cmPřeloženo z ruštiny?.
ISBN: 978-80-7195-877-2

Buess-Kovács, Heike

Signatura: N/616.7

Krční páteř :zdroj potíží i nemocí /Heike Buess-Kovács ; z německého originálu Krankheitsursache
empfindlichws Genick ... přeložila Doris Hrušová

MDT:616.7
Buess-Kovács, HeikeKrční páteř :zdroj potíží i nemocí /Heike Buess-Kovács ; z německého originálu Krankheitsursache empfindlichws Genick ... přeložila Doris Hrušová. Vydání první122 stran : barevné ilustrace ; 21 cmStačí neuvědomovaný, dávno zapomenutý náraz, bezvýznamná nehoda, chybné držení těla či sportovní přepínání a krční páteř se stává citlivější, labilnější i zranitelnější, což negativně ovlivňuje funkce některých orgánů. ?Postižení trpí např. poruchami spánku,migrénami, závratěmi, alergiemi, revmatickými potížemi, syndromem vyhoření, úzkostí, dechovou nedostačivostí, chronickými záněty a bolestmi, přecitlivělostí na hluk, poruchami vidění či tinnitem. Takové potíže nebývají přičítány krční páteři, neléčí se jejich příčina a problémy se stávají chronickými i mimořádně obtížnými. ? Zkušená lékařka a autorka představuje prostředky, které k odstranění potíží nabízí klasická medicína, fyzioterapie, osteopatie, ale všímá si i dalších možností léčby..
ISBN: 978-80-7424-084-3 :
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Beňo, Pavel,

Signatura: N/159.9Beňo

Šarmantní násilníci :antimobbingová příručka /Pavel Beňo

MDT:159.9
Beňo, Pavel,Šarmantní násilníci :antimobbingová příručka /Pavel Beňo. Vydání první198 stran ; 21 cmPodnázev v tiráži: antimobbingová čítanka.
ISBN: 978-80-262-0938-6

Bejčková, Jana

Signatura: N/796.5Bejčková

Nejkrásnější cesty na písku /Jana Bejčková

MDT:796.5
Bejčková, JanaNejkrásnější cesty na písku /Jana Bejčková. 1. vydání192 stran : ilustrace (převážně barevné), plány ; 21 cmČesko-anglicko-německý slovník.
ISBN: 978-80-260-9105-9

Bazalová, Barbora,

Signatura: N/376Bazalová

Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje /Barbora Bazalová

MDT:376
Bazalová, Barbora,Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje /Barbora Bazalová. Vyd. 1.183 s. ; 21 cm
ISBN: 978-80-262-0693-4

Bauer, Jan,

Signatura: N/929Karel IV.

Karel IV. :císař a král /Jan Bauer

MDT:929 Karel IV.
Bauer, Jan,Karel IV. :císař a král /Jan Bauer. První vydání189 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (částečně barevné), faksimile, erby, mapa ; 21 cm
ISBN: 978-80-7243-838-9 :

Arrien, Angeles,

Signatura: N/159.95Arrien

Druhá polovina života :otevírání osmi bran moudrosti /Angeles Arrien ; z anglického originálu The
second half of life přeložila Petra Vlčková

MDT:159,95
Arrien, Angeles,Druhá polovina života :otevírání osmi bran moudrosti /Angeles Arrien ; z anglického originálu The second half of life přeložila Petra Vlčková. Vydání první207 stran : ilustrace ; 22 cm
ISBN: 978-80-7370-260-1

Začínám háčkovat a baví mě to!
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Signatura: N/746Začínám

Začínám háčkovat a baví mě to!

MDT:746
Začínám háčkovat a baví mě to! První české vydání127 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 23 cmPřeklad z francouzštiny Martina Blahníková.
ISBN: 978-80-256-1682-6

Srdce muže :

Signatura: N/159.9Srdce

Srdce muže :příběhy mužů (ne)jen pro muže

MDT:159.9
Srdce muže :příběhy mužů (ne)jen pro muže. 312 stran : ilustrace ; 21 cmAutentické a pravdivé příběhy nejrůznějších mužů. Do knihy přispělo přes čtyřicet autorů a jejich příběhy dohromady vytvořily pestrou mozaiku zobrazující to, co by se dalo označit jako život vědomého muže. Příběhy sesbírané v knize jsou pokusem o návrat k původnímu významu mužského sdílení. Ke sdílení, které je otevřené a upřímné, které dává možnost nahlédnout za naše masky a dotknout se naší mužské zranitelnosti. Ke sdílení, díky kterému vystupujeme ze své komfortní zóny, abychom se utkali s oním bájným archetypálním drakem a mohli se pak vrátit do života silnější a celistvější. Ke sdílení, které se ovšem v dnešní době už moc nenosí. Protože bolest, slzy a stíny přece k věčně usměvavému člověku „v pohodě“ nepatří..
ISBN: 978-80-260-9104-2

Nejlepší světová street food :

Signatura: N/641.5M/Nejlepší

Nejlepší světová street food :kde je najdete a jak se připravují

MDT:641.5 M
Nejlepší světová street food :kde je najdete a jak se připravují. První české vydání224 stran : barevné ilustrace ; 24 cmZ angličtiny přeložila Hana Motyčková.
ISBN: 978-80-256-1659-8

Něco se muselo stát :

Signatura: N/502/Cílek

Něco se muselo stát :nová kniha proměn /Václav Cílek (ed.)

MDT:502
Něco se muselo stát :nová kniha proměn /Václav Cílek (ed.). Vyd. 1.489 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm
ISBN: 978-80-87683-36-1
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